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In dit nummer:

 Scania L60 met ADU

 MAN TGA  XXL 8x4 

 Limited edition Westdijk

 Giants on the Road

 MEGA Windmill Transporter 1:24

 NAMAC 2005 

De afgelopen jaren hebben we met grote regel-
maat het verzoek gehad om een model uit te 
brengen van transportbedrijf Van der Vlist.  
 
Eindelijk is het dan zover! Eén van de allereerste speciaal- 
transportvoertuigen van Van der Vlist was de Nooteboom 
ODU uitzwenkbare dieplader. In het oktobernummer van 
Trailer News Magazine, werd deze ‘Limited Edition’ al  
aangekondigd.  
 
De verrassing was echter dat dit model als noviteit op de 
Bedrijfsauto RAI (14-22 oktober) in Amsterdam werd geïntro-
duceerd in plaats van december dit jaar. In totaal zijn er van 
de Van der Vlist uitvoering 750 stuks gemaakt, waarvan een 
gedeelte via de Nooteboom Shop verkrijgbaar is. 

Het model is prachtig gedetailleerd met de oorspronkelijke 
logo’s en kleurstelling van deze toonaangevende uitzonderlijk 
vervoerder. 
De Van der Vlist ‘Limited Edition’ wordt geleverd met genum-
merd certificaat en originele geschenkverpakking. 

T r e n d s e t t e r s  i n  T r a i l e r s

Nooteboom Shop
NEWSLETTER
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LIMITED EDITION

nr.5

Van der  V l i s t  ODU u i t zwenkbare  d iep lader  [1 :50  NZG]

Bestelnr. 223.13.89 Verkoopprijs: € 155,-

Het bouwpakket van de MEGA Windmill transporter in schaal 1:24 is nu direct uit voorraad leverbaar.  
Tijdens de bedrijfsauto RAI was een compleet opgebouwd model op de Nooteboomstand te  
bewonderen. De reacties waren uiterst positief en diverse bestellingen van dit bouwpakket zijn inmiddels binnen.  
In de vorige nieuwsbrief konden we u nog niet de juiste detailfoto’s en verpakking tonen, maar nu wel.

Bestelnr. 226.24.00 Verkoopprijs €399,- 

Mega Windmill Transporter 1:24

De Nooteboom boekenserie ‘Giants on the Road’ is enorm 
populair onder verzamelaars. Deel 1 is nu al geruime tijd 
uitverkocht en ook voor deel 2 is het einde in zicht.  
Eind februari 2006 zal deel 3 verschijnen met veel 
beeldmateriaal van de Nooteboom Pendel-X dieplader als-
mede een katern over de Nooteboom Classics. Wij houden 
u op de hoogte over de voortgang van deel 3 van Giants 
on the Road!

GIANTS
OF THE ROAD3 NAMAC MODELLENBEURS  

HOUTEN ZATERDAG 3 DECEMBER
Al meer dan 25 jaar lang organiseert de NAMAC zesmaal 
per jaar een beurs voor miniatuurauto’s, boeken en folders. 
De beurs in Houten behoort met ruim een kilometer tafellengte 
en meer dan 4000 bezoekers tot de grootste van Europa op 
dit gebied. De beurs is geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur. 
Meer informatie over de NAMAC vindt u op www.namac.nl. 
Op de NAMAC beurs is Teus de Ruiter namens de Nooteboom 
Shop hier altijd met een marktkraam vertegenwoordigd.  
Besteedt u bij Teus op deze dag minimaal €150,- aan  
Nooteboom modellen, dan ontvangt u van hem gratis een 
originele Nooteboom fleecemuts t.w.v. €8,50

JAARGANG 2 
NOVEMBER 2005

Nog géén Nooteboom Member? Wordt 
dan nu lid. Voor slechts €20,- bent u dan 
tot eind 2006 lid van de Nooteboom 
club en ontvangt u GRATIS de unieke 
Nooteboom Speciaaltransport kalender 
(normaal €15,-  + €11,50 verzendkos-
ten), 5% korting in de Nooteboom Shop, 

gratis toezending van Trailer News 
Magazine, speciale kortingsacties en een 
uitnodiging voor de Nooteboom Clubdag 
in het voorjaar van 2006.  
 
Op het meegestuurde bestelformulier 
vind u alle voordelen van de Nooteboom 
membercard nog eens op een rijtje.  
Surf naar www.nooteboom.com om  
snel lid te worden!

NOOTEBOOM MEMBERCARD

WWW.NOOTEBOOM.COM
Eind februari 2006 beschikbaar.



 €49,-
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ACTIE!

Nooteboom Shop
NEWSLETTER

AGENDA
3 december 2005
NAMAC BEURS
Euretco Expo Center, Houten

26-28 december 2005
TRUCKS EINDEJAARSMARKT
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch

11+12 maart 2006
WHEELS IN MINIATUUR
IJsselhallen, Zwolle

22 april 2006
MODELSHOW EUROPE
Bloemenveiling Oost Nederland, Bemmel

24-29 april 2006
INTERMAT
Paris Nord Exhibition Centre, Paris (F)

 
Tijdens de afgelopen Bedrijfsauto RAI konden 
bezoekers profiteren van de speciale actie voor de 
Nooteboom Veiligheidsschoenen. Bent u niet op 
deze beurs geweest, dan kunt u toch profiteren van 
deze actie. U betaalt slechts €49,- i.p.v. €89,- voor 
deze zeer comfortabele veiligheidsschoen met S3 
kwalificatie. De actie loopt tot eind van dit jaar. 
De schoenen zijn leverbaar in de maten 39 tot en 
met 47. Voor een optimale pasvorm, kies één maat 
kleiner dan uw schoenmaat.

Nooteboom ve i l ighe idsschoenen

 €89,-X

Aan de serie ‘Nooteboom Classics’ wordt 
begin volgend jaar een nieuw model toege-
voegd. Het betreft de Scania L60 met de ADU 
aanhangwagen dieplader en uitzwenkbare 
assen. De gehele zwanenhals met uitschuifbare 
vloer zijn hierbij helemaal nieuw, conform het 
origineel. De foto’s zijn opnamen, gemaakt van 
het kunststof handmodel. Na goedkeuring van 
dit handmodel, wordt er een gieting in metaal 
gemaakt en in de uiteindelijke kleuren gelakt. 
Als ook deze door ons akkoord wordt bevon-
den, start de uiteindelijke productie.

COMING
Scania L60 met ADU 1:50 [NZG]

SOON

Bestelnr. 212.66.00 Prijs €145,-

NOOTEBOOM CLUBDAG 2006
In 2006 vindt voor de 2e keer de Nooteboom Clubdag 
plaats, welke in het teken zal staan van het 125-jarig 
bestaan van Nooteboom. De exacte datum is nog niet 
bekend, maar de verwachting is mei of juni. Met uw 
Nooteboom MemberCard heeft u gratis toegang tot dit 
evenement. Wij houden u op de hoogte!

Westd i jk  8 -as  semi -d iep lader  met   
MAN TGA 8x4 1 :50  [ L ion  Toys ]

Van het zeer gerenommeerde transportbedrijf Westdijk uit Alphen a/d Rijn 
is sinds deze week een ‘Limited Edition’ verkrijgbaar van de nieuwe 8-as-
sige uitschuifbare semi-dieplader met MAN TGA 8x4. Van dit prachtige 
model zijn in totaal 500 exemplaren gemaakt, inclusief de aantallen voor 
Westdijk zelf. 
Via de Nooteboom Shop zijn maximaal 200 exemplaren van dit model 
leverbaar. Alle modellen worden geleverd met genummerd certificaat. Voor 
€ 144,- kunt u in het bezit komen van dit exclusieve model. Maar haast u, 
want de belangstelling is groot en OP=OP.  
U kunt gebruik maken van bijgaand bestelformulier  
of bestel online via  
 
Bestelnr. 229.23.84 Verkoopprijs: € 144,-

LIMITED EDITION

WWW.NOOTEBOOM.COM

 
 
In de Nooteboom Shop zijn diverse losse 
trekkers verkrijgbaar. Nieuw hierin is een 
4-assige MAN TGA trekker van Lion Toys, 
compleet met gestuurde assen. Deze trek-
kers zijn uitgerust met een speciale kingpin 
adapter, waardoor ze ook te koppelen 
zijn aan andere merken schaalmodellen, 
waaronder de Multitrailers en Ballasttrailer 
van Van Zon.
Bestelnr. 223.20.14 Verkoopprijs: € 57,-M
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4 1 :50  [ L ion  Toys ]
L im i ted  ed i t ion  1 :50  [NZG]
4-ass ige  aanhangwagen

In de vorige uitgave van onze Shopnieuwsbrief konden we u nog geen foto’s 
tonen van de DURA VERMEER uitvoering van de ASD-40-22 met kipper. 
Vandaar dat wij u dit model nogmaals onder de aandacht willen brengen. 
Van deze ‘Limited Edition’ in fraai groen/gele kleurstellingen, zijn nog enkele 
modellen in voorraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestelnummer: KNT 216.32.69 Verkoopprijs: €115,-

Probeer het hoofd maar eens koel te houden 
met de Nooteboom fleecemuts. Uiterst com-
fortabel en lekker warm in de kleur navy. Nu 
verkrijgbaar voor €8,50. 
Bij besteding van minimaal €150,- in de 
Nooteboom Shop in Wijchen of via het bij-
gevoegde bestelformulier, ontvangt u tijdelijk 
deze fleecemuts geheel gratis. Deze actie is 
geldig t/m eind december 2005 en zolang de 
voorraad strekt.

NOOTEBOOM 
FLEECE MUTS

Bestelnr. 217.91.50 Verkoopprijs � €8,50

Handmodel

NOOTEBOOM SHOPSTORE 
Nieuweweg 190 - Wijchen 
Postbus 155 - 6603 BV Wijchen - Nederland 
Tel: +31 (0)24 64 888 00  
Email: shop@nooteboom.com

WWW.NOOTEBOOM.COM


